Tartalomjegyzék
1. Deák Anna – Szabó Viktória – Vantyuch
Fruzsina: Gólyahét gólyaszemmel
2.Bázsa Fruzsina 100 szóban Budapest verse
3.Paál Zoltán cikke a Pro Progressio díjról
4. Kassai Gréta: The Interview
5.Németh Dóra: A halál ünnep (vers)
6. Hálaadás-Ózd
7. Bázsa Fruzsina: Migráció (vers)
8.Révész Brigitta a lengyelországi
kirándulásról
9. Interjú Virga Ákossal
10. Huszti László-Orosz László:
Csetelnek az istenek
11. Egyed Emese Kitti cikke a Kutatók
éjszakájáról
12. Versenyeredmények

A borító a DÖK és Paál Zoltán fotói alapján készült.
További forrás: index.hu.

A Gólyahét gólyaszemmel
Szeptember elsejétől lázban égett az egész 9. évfolyam a gólyahét miatt: ki izgalommal, ki félelemmel várta, mit hoz ez az eseménysorozat.
Miután sikerült megtanulnunk eligazodni a Besi falai között, jöhetett
a következő „kaland”: részt vehettünk az első kilencedikes kiránduláson. Ez a hagyomány azért is nagyszerű, mert már az első hetekben
együtt lehetünk kötetlenebb módon az osztálytársainkkal és az osztályfőnökünkkel. Így utólag visszagondolva éljük át igazán, hogy részt
vettünk életünk első koszorúzási ünnepségén a gyönyörű Besi parkban
(tudjuk, hogy az utolsó állomás is ez lesz majd a ballagás alkalmából).
A hagyományőrző túra fő állomásai Tiszabercel, Nyíregyháza és Bakonszeg: Tiszabercelen Bessenyei György muskátlis szülőháza előtt
hallgathattunk a testőríró életrajzáról egy rövid ismertetést és egy csodálatos népdalt, majd bepillanthattunk a korabeli szülőházba. Megtapasztalhattuk, hogy nagy gondot fordítanak iskolánk névadója emlékének ápolására. Tiszteletünket tettük a nyíregyházi Északi Temetőben
Bessenyei felújított síremléke előtt, majd hosszú utazás után a „bihari remete” életének utolsó állomására, Bakonszegre érkeztünk. Itt készültek el az első osztályképek, ez a helyszín már csak ezért is emlékezetes marad. Az út nagyon jó hangulatban telt, együtt énekeltek az
osztályok, úgy érezhettük, hogy máris összekovácsolódott a csapat – a
legtöbben itt dolgozták tökéletesre a gólyaavatón előadandó csatadalt.

A „gólyanapok” folytatásaként várakozáson felüli módon a figyelem
középpontjába kerültünk mi, „kisgólyák”. Amint beléptünk reggelente az iskolába, a nagyobbak megrohamoztak bennünket és összefirkáltak. A felsőbb évesek mesés sminkeket készítettek arra a gólyára,
akit „elkaptak” a nap folyamán, ebből jutott a nyakunkra, a fülünkre
és a végtagjainkra egyaránt. Vicces volt látni, ahogy a majdnem felnőttek önfeledten, gyermeki örömmel pingálnak. Az íves zöld temperás
szemöldök
lehet
egyszer
még
divat
lesz.
Minden osztálynak az előre kijelölt „szettbe” kellett öltöznie, és azt
két napig viseltük: a kidekorált fehér pólók nagyon sokat elárultak
az egyéniségünkről, ebből látszik, hogy a nagyobbak készültek arra,
milyen pólóval kedveskedjenek nekünk. Az igazi megmérettetés a
gólyaavató volt, ahol elmondtuk az eskünket, és rengeteg nevetéssel elvégeztük a ránk kirótt feladatokat. Csapatépítő hétnek is nevezhetnénk ezt a besis gólyahetet, így most már igazi „besisként” léphetünk be reggelenként az iskolába, hiszen „megdolgoztunk érte”.
Deák Anna, Szabó Viktória, Vantyuch Fruzsina 9.c (humán)

Fotó(k): DÖK

Iskolánk tanulója, Bázsa Fruzsina
a 100 szóban Budapest című kötetben
Chiléből indult és tavaly már Budapesten is hatalmas sikert aratott
a 100 szóban Budapest történetíró pályázat, amelyet tavaly indított útjára a Mindspace nonprofit szervezet. Tavaly mintegy 700,
idén már 1000-től is több pályaművet küldtek be a a pályázatra.
Írások érkeztek 16 éves és 92 éves szerzők tollából egyaránt.
Nem hiszek a véletlenekben és szeretek magam körül mindent úgy

csinálni, hogy ne bízzak semmit a sors döntésére – mondja el Fruzsi, a Besi 10.b osztályos tanulója, az iskolaújság aktív szerzője. Ezt
a pályázatot viszont teljesen véletlenül hallottam meg a rádióban.
Bár elég messze lakunk Budapesttől, nagyon sokszor volt már lehetőségem a fővárosba utazni. Éppen ezért keltette fel a kis reklám a
figyelmemet, és kerestem rá az interneten. Azt gondoltam, hogy egy
próbát megér, ’egye fene’, megpróbálkozom az írással. A pályázat
lényege, mint ahogy a címe is mondja: „100 szóban Budapest”, tehát
100 szóban kellett kötetlen formában megfogalmazni érzéseinket a
fővárosról, vagy rímekbe ölteni gondolatainkat. Fiatalság bolondság és egyszer élünk alapon úgy döntöttem, beküldöm a kis „történetemet”, nincs mit vesztenem. Ez volt augusztus elején. Szinte
mondhatni, hogy teljesen megfeledkeztem a pályázatról. E-mailen
kaptam az örömhírt, miszerint a „történetem” bekerült a legjobb
100 közé, amit nagy sikerként élek meg, hiszen mindössze 17 éves
vagyok, 2 éve írok, és csak 9 hónapja foglalkozom komolyabban a
slam poetryvel. A legjobb 100 költemény egy kis zsebkönyvben jelent meg, benne a művem:

Pest nekem egy test,
Buda rá a ruha
Pest egy kimozdulós éjszaka
Buda a pali, aki nem megy el a randikra
Pest egy meggondolatlan tett
Buda egy hegyre festett kalitka
Pest egy tér, ami a végtelenben véget ér
a végtelenség elve az, ami minket egyszer utolér
Buda egy régi kocsma, az elveszett lelkek panelháza
meggyónásra váró bűnöket befogadó kávézó.
Pest egy nem éppen tiszta kultúra
Pest szegfűszeg, melyet kiszórtál az útra.
Buda a boldogság nyitott karja
legmagasabb pontja,a boldog emberek mosolya
Pest egy viszony, rap, rock, slam,
pest egy olyan dolog,amire örökké emlékszem.
Pest az egyetem, az élet főiskolája
megtanít arra, hogyan spórolj kajára.

Bázsa Fruzsina 10.b

Bessenyei a tudás fellegvára!
2015-ben a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium Pro Progressio
díjat kapott, amit dr. Józsa János, a BME rektora, Pakucs János alapítvány elnök, illetve Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár adott át.
A díjazott Színes kísérletek című műsorban kémiai és biológiai kísérletek lelhetők fel vegyesen, melybe a gyerekek is bekapcsolódhatnak,
és a pedagógusokkal együtt értelmezik a folyamatot gyermeki nyelven
és mesékkel.
Gratulálunk dr. Koncz Gábornak, dr. Jámbrik Katalinnak és
Tóth-Gál Zsuzsanna Napsugárnak!
Paál Zoltán 11.g

Subjectively about a movie:
The Interview (2014)
Written by Greta Kassai (9.c)
Some information:
Runtime: 112 minutes
Starring: James Franco, Seth Rogen, Lizzy Caplan, Randall Park
Directors: Seth Rogen, Evan Goldberg
This is an interesting movie. Not like it was meant to be interesting, it was
meant to be rather irritating. And I think it achieved both of these. At the
first look, it irritates you to a level you want to punch the screen in front of
you, but after you watch it, it makes you think.
So what is it?
It’s a story about a journalist and his friend (who is the producer of the journalist’s show), both are seeking for the story of the century. One day interesting news come to them: North Korea’s leader himself, likes their show!
So how awesome is that? The dictator is a bro too! They plan the perfect
interview with him, but then (plot twist!), the CIA knocks on their door
and what do they want?! To kill Kim Jong Un! Whaaat…? Yes, you heard
(read) it right! What an unexpectable twist in the plot! However, they go to
North Korea and they do that interview. Maybe a bit too well.
I’m not spoiling it for you. If you want to know the end, you’ll have to suffer through the whole movie.
My biggest achievement here is that I didn’t skip a part of it. Really! You
can congratulate me now, you can write on Facebook.

But seriously, it was full of these things that are called American “jokes”.
With less words, this is a bro-movie. Anyways, it is also about dictatorship, and it pushes its message into your face: “DICTATORSHIP AFFECTS
YOU TOO”. And once it does, you might not even notice it! It may come
in the image of cute puppies, but it is just making sure you are in the system. Because yes, there is that moment in the movie when Kim Jong Un
gives a puppy to our (probably not) favourite journalist and both of them
are amazed by its cuteness. I suppose it was just a way to show that he can
be human… ish too?
Anyways, as you watch it, it makes you feel confused about the North Korean leader. You might think, he might not be that cruel! That’s a pretty
nice achievement from a Rotten Tomatoes 51% movie.
So I think, if you like bro-movies, you should probably watch it. You have
to keep in mind that this is only my (subjective) opinion about it, so, who
knows? You might like it! Anyways, if you are not into fart jokes, this
might not be your choice.

A HALÁL ÜNNEP

Mily ijesztő lélek
Mellyel szembenézek
A kaszás vigyorog rám
Fogait rondán vicsorgatván
Szeme és szúrós tekintete
Az élet teljes ellentéte
Félelemtől megfagyva, ledermedve álltam
Hiszen csak annyit tehettem, hogy vártam
Hevesen dobogott a szívem
Cikáztak a gondolatok a fejemben
Mi ez az érzés?
Melyet ez a rettenetes nézés
Vált ki belőlem egy pillanat alatt
Melytől testem majd elszaladt
Fojtogatott a zokogás
Melynek kiváltó oka a halálhozás
Ennek fő eseménye ez a nap
Mikor cukrot vagy csokit kapsz
De mi rejlik e mögött,

A halál ünnep mögött?
Nem boldogság és mosoly
Hanem bánat és komor
Ijesztés, mi ebben a jó?
Ez csak a bú hozó
Feledném e rettenetes percet
Mely nélkül napom el nem telhet
A pillanat ismétlésre lett állítva
És ezt az sem bánta
Aki akkor rakta rám ezt a terhet
Mely nélkül napom el nem telhet
A félelem örök
És egyáltalán nem öröm
Nem úgy, mint az ijesztés
Máshogy nevezvén a gonosz űzés
Pedig a félelmet keltő a rossz
Aki rettegést hoz
Mindezek ellenére kérdem,
Rejlik e még értelem eme ünnepben?*

Németh A. Dóra 9.d

GE Foundation
Nyíló világ középiskolai tehetséggondozó program
Thanksgiving Party Ózdon
Ózd 2015. november 24. – a GE Foundation Nyíló világ középiskolai tehetséggondozó program diákjai Hálaadás napi partin látták vendégül a programot
működtető partnereket, diáktársaikat és a közélet képviselőit.
A József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (JAG, Ózd) a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium (Kisvárda) és a Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény) szervezésében került megrendezésre a Hálaadás Party.
A rendezvény kiváló lehetőséget nyújtott a meghívottaknak arra, hogy találkozzanak egymással és megismerjék az amerikai kultúra érdekes hagyományát.
A délután során a Nyíló világ program diákjai bemutatták tágabb környezetüknek, milyen tudással és készségekkel gazdagodtak eddig a program során, és
merre tartanak az életcéljaik megvalósításában.
Tuza Ottó, az ózdi gimnázium igazgatója köszöntötte a program résztvevőit,
majd Mezei Béla a kisvárdai GE fényforrás gyár igazgatója és Szabó Eszter a GE
Hungary Rt. Corporate kommunikációs igazgatója szólt a diákokhoz és a vendégekhez.
Ezután a diákok átvehették a PITMAN üzleti angol szóbeli nyelvvizsgájukat,
melyből 13 felsőfokú és 10 középfokú eredmény született a kisvárdai csoportból.
A diákok az üzleti angol nyelv tanulása mellett, gyárlátogatásokon, konferenciákon, gyakorlati programokon vesznek részt. Mindez azt a célt szolgálja, hogy
jobban belelássanak az üzleti életbe és a diploma megszerzése után hozzájárulhassanak térségük fejlődéséhez.
A tehetséges diákok az iskolai tananyagot kiegészítő olyan ismeretekre és készségekre tehetnek szert, amelyek birtokában pályakezdő diplomásként jelentős versenyelőnnyel helyezkedhetnek el a hazai, illetve a nemzetközi munka
világában.

								

Dávid Edina
programfelelős

Migráció
migrálok drága szomorúság
elhagylak. elfagytak az érzések,
vagy elérzékenyültek a fagyások
migrálok drága élet
elhagylak téged, s minden becses sértésed.
elfújta az ősz hava,
megőszült nagyapám haja.
migrálok drága boldogság
isten véled mindennapi gondtalanság.
isten véled nyugtalan tini évem,
kár hogy ilyen nyugtalanul sosem éltem.
drága élet, lennék a bevándorlód
a mindennapi újsághordód,
lennék a fagyás az olvadás,
a mindent szépnek látás.
drága boldogság, bevándorlód leszek
vélemény most nem kérdezek,
megyek fejjel előre a semmibe
hátha megérkezek a fénybe,
drága szomorúság, eddig bú voltam
a sötétben sosem dúdoltam.
kiolvadt minden gondolatom
most már ezeket is neked hagyom.

Bázsa Fruzsina (10.b)

Lengyelországban a Nyíló világ programosok
A General Electric Foundation által támogatott „Opening Doors”, azaz
a “Nyíló Világ” programnak köszönhetően lehetőségünk nyílt egy csodálatos kirándulást tenni Lengyelországba az ózdi és hajdúböszörményi diákokkal együtt.
A program 2002-ben indult, melynek célja, hogy a kiválasztott tehetséges diákok lehetőséget kapjanak az üzleti angol nyelv és üzleti
készségek elsajátítására. Iskolánkból 2015 szeptemberében 12 szerencsés tanuló vehetett részt egy háromnapos lengyelországi utazáson.
A kisvárdai csoport programfelelőse, Dávid Edina tanárnő sajnálatos
módon nem tudott csatlakozni hozzánk, helyette Uzonyiné Éva tanárnő kísért el bennünket, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni a
támogatását, Edina tanárnőnek pedig a szervezést.
A szállásunk a mesés Krakkóban volt, nem messze az Old Town-tól,
amit egy kiadós vacsora után be is járhattunk az első este. Mindenkit
magával ragadott Krakkó különleges hangulata, a csodás óvárosi rész,
az épületek, és a város esti fényei és a barátságos légkör. Másnap reggel frissen és kipihenten indultunk felfedezni a fővárost, Varsót, ahol
meglátogattuk a General Electric helyi gyárát. A Design Centerben
körbevezettek minket a repülőgépek és tengeralattjáró-alkatrészek
között, megtekinthettünk néhány prototípust, valamint a hatalmas
labort, ahol mindezeket tesztelik. Eközben az idegenvezetőink angolul tartottak nekünk előadásokat, ami remek gyakorlási lehetőségnek
bizonyult, és természetesen a kérdéseinket is feltehettük nekik a látottak kapcsán. A hosszú és fárasztó nap után, ami kellőképpen ös�szekovácsolta a csapatot, a másik két csoporttal együtt töltöttük el esti
óráinkat.

Az utolsó lengyelországi reggelünkön ismét ellátogattunk a főtérre,
ahol a piaci árusok portékái közt válogatva lehetőségünk nyílt szuvenír vásárlására. Szemtanúi lehettünk egy nagyvárosi délelőttnek,
munkába igyekvő, öltönyt viselő férfiak, lézengő fiatalok, táncosok és
énekesek furcsa kavalkádjának a Posztóház előtt. Végül utunk zárásaként együtt indultunk el utolsó állomásunkra, a Wawel-be, ahol nem
várt nyüzsgés fogadott minket. A katedrális megtekintése után, melyben az egykori lengyel királyokat koronázták meg, a káprázatos vár
udvarát is körbejártuk.
Hazafelé megcsodálhattuk Szlovákia szemkápráztató tájait és hegyvonulatait. Méltó betetőzése volt ez a kirándulásunknak.
Elmondhatjuk, hogy kinyílt a világ számunkra, és a programban megszerzett tudásunkat is kamatoztathattuk.

Révész Brigitta 12.d

Virga Ákos Oroszországban
Virga Ákos a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium matematika tagozatos tanulója, emellett nagy érdeklődést mutat a biológia iránt is. Ákos
részt vett az UNESCO által hetedik alkalommal meghirdetett konferencián
Oroszországban, ahol kreatív előadás díjat kapott.
Ákos, hamar megmutatkozott az érdeklődésed a biológia
iránt, és tehetséged számos eredményedben is kiteljesedett.
Milyen versenyeken vettél részt a konferencia előtt?
Az utóbbi években több versenyen is részt vettem, például a 22nd International Conference of Young Scientists hazai selejtezőjén, a TUDOK 2015-ön, ahol sikerült országos döntőbe jutnom, illetve a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen,
ahol dicséretben részesültem.
Milyen előzménye volt a bejutásnak?
A jelentkezés folyamán be kellett adnunk egy rövid összefoglalót annak az előadásnak
a témájából, amit be akartunk mutatni a konferencián. Az enyém a szürkevizek vizsgálatáról, annak kezeléséről és újrahasznosításáról szól.
Hogyan készültél rá? Kik voltak a felkészítő tanáraid?
Dr. Koncz Gábor tanár úr és Dr. Jámbrik Katalin tanárnő, akiknek a segítsége nélkül mindezt nem sikerült volna elérnem. Velük beszéltük meg a bemutató felépítését, majd az instrukciók alapján elkészült prezentációt közösen alakítottuk az iskolában délutánonként.
Bár ez még versenyről versenyre formálódott az adott zsűri kritikája alapján. Ezt az mutatja leginkább, hogy a legutóbbi versenyen a legelsőhöz képest teljesen más prezentációt
adtam elő.
Mi alapján választották ki a konferencia résztvevőit?
A beadott összefoglaló és önéletrajz alapján. Hazánkat dr. Koncz Gábor tanár úr és én
képviseltük, de összesen 11 országból érkeztek versenyzők, főként Oroszországból.
Mi alapján díjazták a diákokat? Mit takar a kreatív előadás
díj?
Három kategóriában díjaztak, elsőként a hétköznapi életben legjobban felhasználható
kutatásokat, később a legkreatívabb előadásokat, végül közösségi különdíj formájában a
közösségi fórum alatt legtöbbet tevékenykedő diákokat. Bár a prezentációmé nem tartozik
a hétköznapi témák közé, mégis elnyerte a zsűri tetszését, és a legkreatívabb előadás díját
megkaptam. Köszönhető ez annak is, hogy az Oroszországban még nem nagyon elterjedt
Prezi programmal készítettem előadásomat.

Hogyan élted meg magát a versenyt? Nem féltél, hogy nem
csak magyar, de más külföldi, hozzád hasonló tehetséges diákkal kellett összemérned a tehetséged?
Ez a konferencia hatalmas tapasztalatot jelent, és örök élmény marad számomra. Az egész
kötetlen hangulatban telt, és szerencsére nem kellett folyton arra gondolnom, hogy versenyhelyzetben vagyok.
És milyen volt az utazás? Mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy tetszett Oroszország. Milyen egyéb programokat biztosítottak a konferencia szervezői?
Az országnak megvan a maga hangulata. Az ott töltött egy hétből csupán egy napot vett
igénybe a prezentációk előadása, a többi napon különböző közös programokat szerveztek nekünk. Városnézésen megtekinthettük Moszkva főbb nevezetességeit, többek közt
a Vörös teret, láthattunk egy valódi orosz balettelőadást. Emellett a szálloda területén is
szerveztek csapatépítő játékokat, ahol megismerhetünk különböző hanti szokásokat. Egyszerűen lenyűgözött az orosz emberek vendégszeretete és segítőkészsége.
És ezek után mik a továbbtanulási terveid? Tudod már, milyen irányba indulsz?
Amellett, hogy emelt óraszámban tanulok matematikát, emelt biológia és kémia fakultációkra járok. Ez számos lehetőséget megnyitott előttem.
Azóta mi minden történt veled? Azóta számos dolog történt velem: első
díjat nyertem az Országos Vízgazdálkodási Innovációs Pályázaton, részt vettem egy nemzetközi konferencián Baján. Jelenleg egy új kutatási témán dolgozom a Debrecenben az
Orvosi Egyetemen, a témám: Gliómák invazivitásának vizsgálata. Emellett szívesen adok
elő és rendszeresen képviselem iskolánkat országos kiállításokon is. A továbbtanulással
kapcsolatban, az egyre szorító idő ellenére sem tudtam még dönteni.
Virga Ákossal Révész Brigitta beszélgetett

Csetelnek az istenek

Az alábbiakban néhány tanulói produktum olvasható. Elsőként a 9. évfolyamos tanulók
munkáiból, akik azt játszották el, hogyan beszél(né)nek az ókori görög istenek, ha csetelhetnének.

Előzetes:

Zeusz like-olta Héra profilképét
Utána Zeusz még meg is bökte Hérát a Facebookon
Héra ráírt Zeuszra a zaklatások miatt:
HÉRA: Miért idegesítesz engem a Facebookon, mindjárt átmegyek a szobádba és kapsz
egy taslit
ZEUSZ: Olyan ideges vagy már, mint Arész gyermekünk
HÉRA: Ne keverd bele Arészt, mert mindketten utáljuk
ZEUSZ: Akkor kit hozzak fel példának?
HÉRA: Mondjuk a sok fattyú gyermekedet
ZEUSZ: Akkor beszéljünk a te ˇcsodaszépˇ gyermekedről, Héphaisztoszról
ZEUSZ: Már megint le akarta adni Poszeidón szigonyát a vasba
HÉRA: Dionüszosz meg kilopta a bort a pincéből, ráadásul magában itta meg, és az egészet visszaadta Athén városára
ZEUSZ: Héra drágám, hagyjuk abba, mert beleestem abba a hibába, hogy leálltam vitatkozni egy nővel. Tudom, hogy úgysem lesz igazam, nincs értelme folytatni.
HÉRA: Ezt szeretem benned drágám, tudod hol a helyed
ZEUSZ: Mi az, hogy helyem, én hordom itt a nadrágot
HÉRA: Lehet, te hordod a nadrágot, de én mondom meg, hogy melyiket
Jól van, drágám emlékezz a régi szép időkre
ZEUSZ: emlékszem Okhé csúcsára, amikor először megöleltelek
Akkor még sokkal könnyebb volt az életünk. Nem kellett aggódnunk a világ gondjai miatt
HÉRA: Emlékszem milyen romantikus voltál akkoriban
Most pedig elhanyagolsz, mert már csak más nők érdekelnek
ZEUSZ: Ez nem igaz, én nagyon szeretlek, de kell az életembe egy kis kaland
HÉRA: Legyek én is olyan, mint Aphrodité? Én is keressek más férfiakkal örömet?
ZEUSZ: de neked gyönyörű férjed van, nem úgy, mint Aphroditének az a csúf Héphaisztosz
HÉRA: Ne mondd, hogy csúf, mert este elfenekellek
ZEUSZ: óóóó alig várom, ezt a tüzet szerettem meg benned évszázadokkal ezelőtt
HÉRA: Az én tüzem olyan, mint az olimpiai láng
ZEUSZ: pill anyukám, Reia azt mondta, vigyem el a bűnösök lelkét Hádész testvéremnek

(Készítette: Huszti László

és

Orosz László 9.e)

Kutatók éjszakája – 10
Idén ünnepelte 10. évfordulóját Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozata. A Kutatók éjszakáját az Európai Unió 280 városában ünnepelték,
hazánkban pedig 41 település 150 helyszínén több mint 2000 rendezvényen 70 ezer
látogató ismerkedhetett meg a különböző tudományokkal és eredményeikkel.
Iskolánkból csaknem 100 tanuló és négy kísérő tanár vett részt a Debreceni Egyetemen is megrendezett eseményen. Kérdéseimre közülük válaszoltak néhányan:
Tanárnő mint főszervező mit gondol a Kutatók éjszakájáról?

Iskolánkban már hagyománnyá vált a Kutatók éjszakáján való részvétel. Idén az elsős reál,
illetve a szintén elsős Arany János tagozaton tanuló diákjaink teljes létszámmal látogattak
el a rendezvényre.
A különböző tanszékeken más-más programokkal várták a látogatókat, akik betekintést
nyerhettek az éppen aktuális kísérletekbe, kutatásokba. Az egyetem célja ezzel természetesen a természettudományok népszerűsítése. Minden évben tudnak újat mutatni, új programokat szervezni. Számomra emlékezetes volt az is, hogy találkoztunk régi besis diákokkal, akik annak idején reálosok voltak, és most gyógyszerész hallgatóként pharmakológiai
bemutatót tartottak számunkra. – Machnikné Széplaki Tünde tanárnő
Milyen új dolgokat, szempontokat tárt fel tanár úr előtt a Kutatók éjszakáján látott kísérletek?

Minden karon igyekeztek a leglátványosabb kísérlettel, kutatási módszerrel megnyerni a
közönséget. Ennek egyik fő célja a középiskolások érdeklődésének felkeltése az egyetem
és annak képzései iránt. Ez a cél sikeresen megvalósult. Minden diák életében eljön a pályaválasztás ideje, a nehéz döntés meghozásában pedig segíthet egy-egy ilyen programon
való részvétel. Már csak azért is, mert olyan látványos bemutatókat láthattunk, amelyek
többsége nem kivitelezhető a középiskolákban. A siker kulcsa az érdeklődés felkeltése és
megtartása volt, amely a rendelkezésünkre álló lehetőségek között számunkra is cél kell,
hogy legyen. – Hamecz Miklós Tamás tanár úr
Változott-e tanárnő véleménye a természettudománnyal kapcsolatban, milyen benyomást keltett az esemény?

Teljesen humán beállítottságúnak tartottam magam mindig is, a történelem és a filozófia
a területem. Ennek ellenére nagyon tetszettek a programok, az előadások és a kísérletek
is. Úgy gondolom, annyi évet eltöltöttem a humán tantárgyak tanulásával, hogy jólesett a
kitekintés. Példaként, tudom, hogy mindig ezt hozom fel, de a kisfiam, Ákos tisztában van
vele, hogy én milyen szakirányban dolgozom, és mit tanítok, ezért jó volt neki is megmutatni, bevezetni egy más világba, ezzel nem csak én, hanem ő is tanult, és örültem, hogy
megmutathatok neki új dolgokat. Szerintem nem árt, ha nyitunk más területek felé. –
Nagy Csilla tanárnő

Mi motivált, hogy részt vegyél a Kutatók éjszakáján, illetve mi
tetszett a legjobban?

A 2015 nyarán szervezett TTK táborban részt vettem, ami megerősített abban, hogy tanulmányaimat a Besi után a Debreceni Egyetemen folytassam. Sok érdekes programot
szerveztek biológiával kapcsolatosan, ami megtetszett, ezért gondoltam, hogy részt veszek
a Kutatók éjszakáján. Számomra a „Sejtéletképek” előadás volt az, ami nagyon tetszett. –
Sinka Ádám 11.a
A továbbtanulási céljaim motiváltak. Mivel mindenképp tudományos szakterületen szeretnék tovább tanulni, ezért ez a rendezvény tökéletes lehetőséget kínált, hogy többet
foglalkozhassak a tudományos dolgokkal. Legjobban talán a látványos kémiai kísérletek
tetszettek. – Virga Fruzsina 11.e

Egyed Emese Kitti 10.b

VERSENYEREDMÉNYEINK
2014/15-ös tanév

Tanáraink eredményei:
Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központja által adományozott Kiváló Felkészítő - Tehetséggondozó Díjat 2015-ben a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tanára, Balogh Ida kapta.
Oláh Tibor, iskolánk igazgatóhelyettese és kollégiumvezetője Kovács József megyei
díjban részesült
Diákjaink eredményei:
NYELVI TERÜLETEN:
Szakszon Eszter 9.e osztályos tanuló, az egész tanéven át tartó országos német nyelvi
versenyen, melynek neve Spiel un Gewinn, a Teens kategóriában 10. helyezést ért
el. Felkészítő tanára Szabó Ildikó.
Az Első Országos Nyelvhasználati Versenyen franciából Pavlovics Zsófia 11.e osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Tóth Lászlóné.
Ugyanezen a versenyen angol nyelvből Pavlovics Zsófia 11.e osztályos tanuló 1.
helyezést ért el. Felkészítő tanára Juhász Miklósné, volt tanára, Háló Zita Éva
PÁLYÁZATOK, DÍJAK:
Füzi Luca Sára 13.a osztályos tanuló „Kiváló Versenyző - Tehetség Díj” oklevélben
részesült
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kihirdetett Jó tanuló – jó sportoló díjban
részesültek Berencsi Tímea 11.e és Rétfalvi Tamás 12.d osztályos tanulók

2015/16-os tanév
Tanáraink eredményei:
Idén iskolánk Pro Progressio országos elismerésében részesültek. A díjat a műszaki
és természettudományi képzés népszerűsítéséért adták át, és természettudományi, a
műszaki és az informatika területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat, középiskolai tanárokat díjazta a Budapesti Műszaki Egyetem alapítványa.
Tari Istvánné tanárnő az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Jad
Vasem tanulmányút és továbbképzés” című pályázat egyik nyerteseként részt vehetett a jeruzsálemi Jad Vasem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézetbeli
egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen.
Dr. Sásné Naményi Emese novelláját beválogatták a Nyíregyházi Megyei Könyvtár
által kiírt pályázatra, ez alapján megjelenik a Nyíregyháza Könyve címet viselő évfordulós könyvben.
Dr. Koncz Gábor tanár urat beválasztották az 50 tehetséges magyar fiatal közé.
A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen a Hunnia körzetben díjazott tanárok: Deák-Takács Szilvia és Tari Istvánné.
Diákjaink eredményei:
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK:
Csubák Ramóna, 12.e osztályos tanulót a káptalanfüredi XIX. A Kutató Diákok
Mozgalmának Országos Diákkonferencián, az Élet- és Környezettudományi tagozat
tagozatvezetőjévé választották.
A 4 vor Europe országos középiskolai verseny regionális döntőjébe jutott, majd ott 5.
helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat tagjai: Batta Evelin, Nagy Anna, Szmolen
Sándor és Csizmadia Gábor (10.d ), felkészítő tanáruk Hamecz Miklós Tamás.
Az Országos vízgazdálkodási innovációs pályázat 1. díjasa Virga Ákos 12.d osztályos
tanuló meghívást kapott a nemzetközi duális képzési konferenciára.
Az Országos Fizika Becslési Verseny iskolánk csapata 4. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Filipcsuk Péter, Kiss Ágnes Kinga, Batta Gergő. Felkészítő tanáruk Dávid
Lajos.

A KUTOSZ különdíját a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Szivárványos kísérletek elnevezésű szakköre kapta. A szakkört a TUDÁS EXPO-n Lippai Laura, Maklári Ákos és Rémik Ádám 11. évfolyamos diákok valamint a szakkör
egyik vezetője, Tóth Szilvia képviselték.
IX. DÜRER kémia verseny döntőjébe jutott az iskola csapata, miután az Észak- Alföld régió 1. helyezettje lett
A csapat tagjai: Machnik Szilvia, Filep Patrik(12.e), valamint Hosszú Zsolt (9.e). Felkészítő tanáraik: Machnikné Széplaki Tünde, Tóth- Gál Zsuzsanna, Tóth Szilvia.
HUMÁN TÁRGYAK:
A Gloria Victis történelmi vetélkedő budapesti fordulójába jutott 3 csapat az iskolánkból:
-Batta Evelin, Hosszú Gréta, Rácz Fanni 10.d osztály, felkészítő tanáruk Vedres Csilla.
-Balogh István, Borus Fanni, Kertész Zoltán 10.e osztály, valamint Jánvári Imola,
Korbács Petra, Szincsák Fanni 10. e osztály, felkészítő tanáruk Bujdosó Tamás László.
A Várday István Városi Könyvtárban megrendezett Virágh Ferenc szavalóversenyen
1. helyezett Sinka Ádám 11.a osztályos tanuló
2. Kiss Veronika 10.b osztályos tanuló, felkészítő tanáruk dr. Pavlovicsné Fekete
Gyöngyi
3. Nagy Katalin 10.a osztályos tanuló, felkészítő tanára dr. Jakabné Magyar Klára
3. Molnár Flóra 11.b osztályos tanuló, felkészítő tanára Tari Istvánné.
Tóth Béla 11.a osztályos tanuló az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny
országos, Kárpát-medencei döntőjén elért kimagasló teljesítménye elismeréséül
Sátoraljaújhely város plakettjében részesült, valamint különdíjat kapott az írásbeli
és szóbeli versenyen nyújtott teljesítményéért. Felkészítő tanára Pavlovicsné Fekete
Gyöngyi.
A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 12.e osztály humán csoportjának
Szófelhő-projektje jelent meg a Spanyolnátha művészeti folyóiratban. A blokkot
szerkesztette Deák-Takács Szilvia, a csoport tagjai Balla Eszter, Barkóczi Bence,
Brencsák Veronika, Czomba Máté Levente, Dajka Lilla, Dolhai Réka, Gubik Bence,
Horváth Diána, Jánvári Laura, Juhász Janka, Kundrák Barbara, Lénárt Flóra, Pásztor
Eszter, Pavlovics Zsófia, Perényi Csenge, Popelich Julia, Sinka Gábor, Tamás Nikolett és Tóth Alexandra.

A Várday István Városi Könyvtár a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete és a Rétközi Múzeum helytörténeti vetélkedőjén Szalmás Kristóf, Petró Zsolt, Czap Tímea,
Nyisztor Belián Zsolt (11.d) csapata 1., Orgován László, Kovács Roland, Szilvási
Mihály Máté és Pásztor Tamás (11.d) csapata 2. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk
Bujdosó Tamás László.
Bolyai Anyanyelvi versenyen 12. évfolyamon csapatunk 3. helyezést ért el
A csapat tagjai: Lénárt Flóra, Balla Eszter, Popelich Júlia, Brencsák Veronika 12.e
osztályos tanulók, felkészítő tanáruk: Deák-Takács Szilvia.
9. évfolyamon egyik csapatunk 3. helyezést ért el
A csapat tagjai: Németh Dóra, Koncz Anna, Hasulyó József és Hanics Mihály 9.d
osztályos tanulók, felkészítő tanáruk: Tari Istvánné.
5. helyezést ért el: Nagy Tünde, Fedor Anett, Erdős Tamás, Lovácsi Kristóf 9.d osztályos tanulók, felkészítőjük: Tari Istvánné.
6. helyezést ért el Borkó Anna, Hosszú Zsolt, Vincze Anikó, Obaid Rashid 9.e osztályos tanulók, felkészítő tanáruk: Deák-Takács Szilvia.
Az Észak-Alföldi Régióban meghirdetett Szép Ernő Szavalóversenyen Szabados Attila 3. helyezést ért el. Felkészítője: Deák-Takács Szilvia. Iskolánk további döntősei:
Kiss Ágnes Kinga, Molnár Flóra, Nagy Katalin, Sinka Ádám, Székely Vivien.
Az Aranytoll AJTP országos helyesírási versenyen Győrben Czap Alexandra 9.a osztályos tanuló 9. helyezést ért el, felkészítő tanára Tóth- Lelkes Mónika.
Leskó Regina 10.a osztályos tanuló 10. helyezést ért el, felkészítő tanára dr. Jakabné
Magyar Klára.
2015. évi vers és prózaíró pályázaton Molnár Flóra 11.b osztályos tanuló vers kategóriában országos 1. helyezést ért el, próza kategóriában különdíjat kapott. Felkészítő tanára Tari Istvánné.
Szendrőy Vivien 10.a osztályos tanuló próza kategóriában 2. helyezést ért el, felkészítő tanára dr. Jakabné Magyar Klára.
Az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Magyar Művészeti Akadémia és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében rendezték meg az „Írj levelet Kazinczy Ferencnek!” című
levélíró pályázatot, melyet iskolánk 10. a osztályos tanulója, Szendrőy Vivien nyert
meg. Felkészítő tanára dr. Jakabné Magyar Klára.

MATEMATIKA, INFORMATIKA:
Hanics Mihály 9.d osztályos tanuló a Nemes Tihamér Országos Informatika Verseny
regionális fordulójába jutott, felkészítő tanára Erki József.
A IX. DÜRER Nemzetközi matematika csapatverseny regionális eredményei:
C kategória
3. helyezett : Németh Dóra 9.d, Batta Gergő, Dienes Dániel 10.a
felkészítő tanáraik: Tóth-Gál Zsuzsanna, Makláriné Gubik Anna, Tóth Sándor
6. helyezett: Dolhai Gréta 9.d, Dankó Bence, Sitku Csaba 10.d
felkészítő tanáraik: Makláriné Gubik Anna, Seszták Katalin, Melkó Ervin
7. helyezett: Gégény Zsófia, Nagy Ádám 10.f, Birke Csaba 9.f
felkészítő tanáraik: Tóthné Bíró Andrea, Tóth Sándor
D kategória
3. helyezett: Kovács Kornélia, Nyisztor Belián Zsolt, Szalmás Kristóf 11.d
felkészítő tanáraik: Makláriné Gubik Anna, Tóth Sándor
SPORTOK, TESTNEVELÉS:
Iskolánk csapata a Strandlabdarúgó Diákolimpia országos döntőjébe jutott, majd ott
12. helyezést ért el
A csapat tagjai: Maklári Ákos, Szatmári Máté, Mák Attila, Tóth Patrik, Soltész Gábor, Ujj Krisztián, Mónus Ádám, Burai Krisztián, Lakatos Balázs, Huszti Csaba, felkészítő tanáruk Dolhai Máté.
A Ceglédi Nemzetközi Karate versenyen Berencsi Csaba 9.d osztályos tanuló 2. helyezést ért el küzdelemben, Berencsi Tímea 1. helyezést ért küzdelemben és formagyakorlatban is, egyúttal Berencsi Csaba kvalifikálta magát a lengyelországi U16-tos
Európa Bajnokságra, ahol a népes mezőnyben az első 8 közé került. Edzőjük Tóth
Tibor.
Lakatos Gréta 10. d osztályos tanuló díjugrató országos bajnok lett Budapesten a
Nemzeti Lovardában, nagy ló kategóriában, Lakatos Levente 9.c osztályos tanuló
bronzérmes lett a haladó díjlovaglásban.

Országos diákolimpia döntőbe jutott mezei futás sportágban Kiss Veronika 9. b osztályos tanuló, felkészítő tanára Jónás Béla.
Soltész Andor 9.e osztályos tanuló ezüstérmes lett a Nyíradonyban megrendezett
Regionális Kyokushin karate versenyen, edzője Markó László.
A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium leány és fiú csapatai szerezték meg az
I. helyezést a Fairplay kupa őszi fordulóján.
Győztes leány csapat tagjai: Nagy Katalin , Szűcs Nóra , Baksa Lili, Szabó Zsanett,
Szabó Fruzsina, Virág Emese , Kőszegi Dóra , Szabó Evelin , Tóth Beatrix, Lelkes
Margit, Takács Dalma, Bomberák Dóra .
Győztes fiú csapat tagjai: Mák Attila, Zámbó István, Simon Dávid, Dócs Ákos, Virga
Ákos, Burai Roland, Czidor Attila, Orosz Dávid, Kapin Miklós Nándor, Fekete Gergő, Mónus Ádám, Nagy Balázs. Felkészítő tanáruk Dolhai Máté.
A leány labdarúgás, V- VI. korcsoportos diákolimpia őszi fordulójának első helyét
szerezte meg az iskola csapata.
A csapat tagjai: Nagy Katalin , Lelkes Margit , Virág Emese, Szabó Zsanett, Szabó
Fruzsina, Hrinkó Délia, Kőszegi Dóra, Baksa Lili, Szűcs Nóra, Novák Viktória.
Megyei Diákolimpia döntőjébe jutott a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium leány kézilabda csapata. A csapat felkészítő tanára Lipéczné Szabó Erika.
Berencsi Tímea 12. e osztályos tanuló a XVIII. J&S Speed Kupa Utánpótlás Magyar
Bajnokságon Junior kata 1.helyezést és Junior női -55kg 2. helyezést ért el
Megyei Futsal döntőbe jutott az iskola fiú csapata. Tagjai: Lakatos Balázs, Soltész Gábor, Huszti Csaba, Szatmári Máté, Mák Attila, Ujj Krisztián, Rézinger Botond, Ésik
Máté, Simon Dávid, Czidor Attila.
PÁLYÁZATOK, DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, EGYÉB VERSENYEK:
Kurucz Hanna 9.e osztályos tanuló 1. helyezést ért el a „Tölgy az otthonunkban”
rajzpályázaton, felkészítő tanára Sztojka Viktória.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak támogatására. Az egyik sikeres pályázó Lekka Ákos 11.e osztályos tanuló.

Deák Anna 9.c osztályos tanuló fotói illusztrálják A Vörös Postakocsi folyóiratban az
anarcsi bárókertről és a Czóbel-családról készült könyv ismertetését, melyről Deák-Takács Szilvia tanárnő írását olvashatjuk.
A 9. Refi Kupa sakkversenyen iskolánk I. csapata 2. helyezett lett (Metz Gréta, Sári
Levente, Szemán Nikolett, Goldman Tamás).
Fecsku Enikő (9/AJTP) és Deák Anna (9.c) tanulók fénnyel kapcsolatos fotóit a
Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában állították ki Budapesten. Rajz és
vizuális kultúra tanárnőjük Sztojka Viktória.
Országos AJTP sakk rapid bajnokság eredményei:
Sakkcsapatunk országos bajnok lett, tagjai: Mikó Ákos, Goldman Tamás, Batta Gergő, Metz Gréta, Szemán Nikolett
Mikó Ákos országos egyéni fiú bajnok
Metz Gréta országos egyéni leány bajnok
Batta Gergő 4. hely
Goldman Tamás országos 3.hely
Szemán Nikolett országos 2. hely
Sári Levente országos 3. hely felnőtt kategória.
MOL Tehetségtámogató Program a művészet vagy a tudományok területén tehetséges és eredményes fiatalok támogatását tűzte ki célul. A 2015. évi nyertesek között
van Csubák Ramóna 12.e osztályos tanuló is.
Országos fotó és diaporáma pályázaton Nagy Ingrid 12. e országos 2. helyet ért el,
felkészítő tanára Sztojka Viktória.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. fordulójába behívott diákok:
Történelem tantárgyból: Pásztor Eszter 12.e, felkészítő tanár Virga Gizella.
Magyar nyelvből: Balla Eszter, Tamás Nikolett 12.e, felkészítő tanáruk: Deák-Takács
Szilvia; valamint Tóth Béla 11.a, felkészítő tanára: dr. Pavlovicsné Fekete Gyöngyi.
Angol nyelvből: Tóth Alida Bianka 12.d, Fejes Ákos 12.c.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület decemberben
tartotta éves ülését, melyen átadták a megyei „Jó tanuló, Jó sportoló” címeket.
„Jó tanuló – jó sportoló” diákok:
Lakatos Gréta 10.d
Kovács Kornélia 11.d
Halász Cintia 12.d
Filipcsuk Péter 10.a
Minden versenyzőnek és felkészítő tanárának gratulálunk!
(A versenyek felsorolását folytatjuk, lapzártánkig a december 10-ig beérkezett eredményeket tudtuk feldolgozni.)

Összegyűjtötte és lejegyezte: Révész Brigitta 12.d
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